Rock in Rio 2019 lança aplicativo com horários das
atrações e informações da Cidade do Rock
Com diversas funcionalidades, o app permite que o visitante desfrute
melhor experiência no festival

Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2019 – O público que irá ao Rock in Rio já pode
começar a se planejar para o maior festival de música e entretenimento do mundo –
desde a chegada à saída, passando por cada uma das áreas do evento, que este ano terá
mais de 12 horas de festa e 17 espaços de atrações. É que nesta terça-feira (03), o Rock
in Rio lança seu aplicativo oficial para celular, um canal direto para que o público tenha
acesso à programação do evento em primeira mão. Pelo aplicativo será possível conferir
os horários dos shows de cada palco, o mapa da Cidade do Rock, as opções de
alimentação, as experiências das marcas e todas as informações de serviços como, por
exemplo, as melhores opções para chegar à Cidade do Rock. O app, disponível nos
sistemas operacionais IOS e Android, também permitirá a sincronização do registro das
pulseiras, garantindo uma melhor experiência no festival.
“Será o maior Rock in Rio de todos os tempos e para aproveitar ao máximo as
experiências que o festival proporciona é preciso se planejar e, por isso, o aplicativo é
primordial para esta organização. O aplicativo ainda conta com diversas funcionalidades
como um serviço de streaming para ouvir as músicas das atrações dentro do app,
navegar pelo mapa da Cidade do Rock, identificando onde estão diferentes pontos de
interesse como palcos, arenas, brinquedos e ainda as opções de alimentação”, conta
Luis Justo, CEO do Rock in Rio.
Por meio do aplicativo o público pode acompanhar todos os horários dos shows em
todos os palcos, que ainda são sujeitos a ajustes até a data do festival, entre eles que a
banda Scorpions irá fechar a noite de metal do dia 4 de outubro. A banda alemã, que
não retornava ao festival desde 1985, foi convidada especialmente para encerrar essa
noite emblemática, tocando após o Iron Maiden que permanece como a atração
principal da noite (headliner). Desta forma, a sequência de bandas do Palco Mundo

nessa noite será: Sepultura, Megadeth, Iron Maiden e Scorpions. Esta será a única noite
que terá mudança no horário de apresentação do headliner.
Além de todas as informações, o aplicativo conta com uma contagem regressiva para
cada atração auxiliando com notificações os usuários que programarem suas agendas a
não perder nem um minuto dos shows selecionados. Informações sobre as Arenas,
Brinquedos, Lojas de Produtos Oficiais e outras experiências na Cidade do Rock também
estarão disponíveis, sempre atualizadas para que os usuários saibam tudo que está
acontecendo no festival.
Até o dia 27 de setembro, primeiro dia do Rock in Rio, o app ganhará novas
funcionalidades como a função de rotas para que os usuários consigam se deslocar de
um ponto a outro dentro da Cidade do Rock, e a possibilidade de encontrar seus amigos,
para usuários que fizerem o login via rede social e permitam acesso à essa informação.

Para Baixar
iOS
https://apps.apple.com/br/app/rock-in-rio/id1478184797?l=en
Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.rockinrio.app

Sobre o Rock in Rio
Consciente do poder disseminador da marca, o Rock in Rio pauta-se por ser um
evento com o propósito de construir um mundo melhor para pessoas mais felizes,
confiantes e empáticas num planeta mais saudável. Em 2001, reafirmou seu
compromisso de mostrar às pessoas que pequenas atitudes do dia a dia são o caminho
para fazer do mundo um lugar melhor para todos. Em 2013, foi reconhecido por seu
poder realizador ao receber a certificação da norma ISO 20121 – Eventos
Sustentáveis. Gerou 212,5 mil empregos diretos e indiretos em todas edições, mais de

R$ 97 milhões investidos em diferentes projetos passando por temas como a
sustentabilidade, educação, música, florestas, etc. Os investimentos são provenientes
da organização do evento e de parceiros.
Em 2016, foi a vez de anunciar o Amazonia Live, projeto do Rock in Rio que já
garantiu mais de 73 milhões de árvores para a Amazônia por meio de doações
individuais e de parcerias, através de projetos de restauração e plantação, como o
Paisagens Sustentáveis da Amazônia. O projeto traz a importância das florestas para
o equilíbrio climático mundial como tema para todas as edições do evento pelo menos
até 2019. Além disso, o Rock in Rio desenvolve um plano de sustentabilidade onde
define medidas para a redução de emissões, onde se inclui uma correta gestão de
resíduos, eficiência energética, compensação de emissões, correto consumo de
recursos, entre outros, este plano é desenhado para a organização, patrocinadores e
fornecedores, o qual vem sendo aperfeiçoado a cada edição e é utilizado até hoje em
todos os países onde é realizado.
O Rock in Rio preza por atitudes positivas a qualquer hora e em todos os lugares. Para
endossar esse posicionamento da marca “Tod+s Por Um Mundo Melhor” o festival se
une a empresas que possuem este mesmo olhar e diretriz. A partir destas parcerias, uma
série de ações se desenvolvem sempre pautadas pelo objetivo de adoção de práticas
que pensem no coletivo. É assim que a gente faz um mundo melhor acontecer: TOD+S
POR UM MUNDO MELHOR.
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